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Adaptační kurz 

VeÊdnechÊ29.ÊaÊ30.Ê9.ÊproběhlÊadaptačníÊkurzÊtřídyÊ6.A.ÊVeÊčtvrtekÊbylÊveÊtříděÊprvníÊdvěÊhodinyÊ
školníÊpsychologÊpanÊBeroušek.ÊŽáciÊspolečněÊveÊskupináchÊpracovaliÊnaÊzadanýchÊúkolech.ÊDru-
houÊčástÊdneÊžáciÊstráviliÊveÊsvéÊkmenovéÊučebněÊaÊtělocvičně,ÊkdeÊsiÊspolečněÊzahráliÊněkolikÊherÊaÊ
podstoupiliÊněkolikÊaktivitÊzaměřenýchÊnaÊvzájemnouÊspolupráciÊaÊpoznávání.ÊVÊpátekÊjsmeÊzačaliÊ
společnéÊaktivityÊveÊškoleÊaÊpakÊjsmeÊseÊpřesunuliÊdoÊparkuÊParukářka,ÊkdeÊjsemÊsiÊtakéÊzahráliÊně-
kolikÊherÊzaměřenýchÊnaÊvzájemnouÊspolupráci.ÊPátečníÊprogramÊvedlaÊpaníÊučitelkaÊProcházková,Ê
kteráÊjeÊzároveňÊmetodičkouÊprevence.ÊMyslímÊsi,ÊžeÊdvoudenníÊprogramÊbylÊproÊžákyÊpřínosemÊaÊ
zároveňÊjeÊiÊbavil.ÊNaÊzávěrÊbychÊchtělÊpoděkovatÊpanuÊpsychologovi,ÊpaníÊučitelceÊProcházkovéÊaÊ
samozřejměÊvšemÊžákůmÊtřídyÊ6.ÊA. 

TřídníÊučitelÊ6.ÊA 

JiříÊŠrail 

Evropský den jazyků 

JakoÊkaždýÊ rokÊ jsmeÊsiÊ iÊ
letosÊpřipomněliÊ26.ÊzáříÊ
EvropskýÊ denÊ jazyků.ÊÊ
TentokrátÊjsmeÊhoÊpojaliÊ
tak,ÊžeÊžáciÊpoužívaliÊpředevšímÊtechnologie,Ê
abyÊseÊmohliÊvěnovatÊúkolům,ÊkteréÊseÊtýka-
lyÊ jazykůÊ vyučovanýchÊ uÊ násÊ veÊ škole,Ê tedyÊ

španělštině,Ê němčině,Ê
francouzštiněÊ aÊ samo-
zřejměÊiÊangličtině. 

DíkyÊQRÊkóduÊumístěné-
muÊ naÊ různýchÊ místechÊ
veÊ školeÊ seÊ přihlásiliÊ keÊ
stránceÊ Kahoot!,Ê kdeÊ naÊ
něÊčekalyÊkvízovéÊotázky. 

ZaseÊ jinéÊ pojetíÊ připo-
menutíÊ tohotoÊ dneÊ žákyÊ
velmiÊbavilo. 

K.ÊŽežulková 

TypografickáÊúprava:ÊKroužekÊpsaníÊvšemiÊdesetiÊaÊúpravyÊtextu 

Projekt OPEN 58 

VeÊ čtvrtekÊ 29.9.Ê seÊ třídaÊ 9.BÊÊ
s doprovodemÊ zúčastnilaÊ výjezduÊ
v rámciÊ projektuÊ OPENÊ 58,Ê veÊ kte-
rémÊjeÊnašeÊškolaÊzapojena.ÊJednaloÊ
seÊ oÊ dopoledníÊ programÊ
v OtevřenémÊMlýněÊv KačiciÊuÊKlad-
na. 

ŽáciÊ siÊ vyzkoušeliÊ procesÊ plánováníÊ
společnéhoÊ prostoruÊ aÊ zjistili,Ê jakéÊ
podkladyÊjsouÊpotřebaÊproÊkvalifiko-

vanéÊrozhodnutí.ÊÊTakéÊsiÊuvědomili,ÊpročÊjeÊdůleži-
téÊ doÊ rozhodováníÊ oÊ veřejnémÊ prostoruÊ zapojitÊ coÊ
nejvíceÊúčastníků. 

Z aktivitÊ žáciÊ vytvoříÊ videomedailonek,Ê kterýÊbudeÊ
následněÊpředstavenÊnaÊosvětovémÊsetkání. 

P.Kaucká,ÊK.ÊŽežulko-
vá 

 

5. B se zúčastnila charitativní akce Teri Bear hýbe Prahou   

Dne Ê13.9.ÊseÊ5.BÊzúčastnilaÊcharitativníÊakceÊTeriÊBearÊhýbeÊPrahou.ÊTřídaÊuběhlaÊ
krásnýchÊ179,2ÊkmÊaÊpřispělaÊtakÊčástkouÊ4323ÊKčÊnaÊdětiÊzÊdětskýchÊdomovů. 
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Den třídního učitele 7.B a 9.B 

VÊpátekÊ23.9.ÊvyrazilyÊtřídyÊ7.BÊaÊ9.BÊnaÊVyšehrad.ÊZaÊpoměrněÊchladnéhoÊpočasíÊ
začaliÊžáciÊpoznávatÊtutoÊpražskouÊpamátku.ÊDíkyÊpracovnímuÊlistuÊpostupovaliÊ
všichniÊspolečně ÊpoÊdanéÊtraseÊaÊplniliÊúkoly,ÊkteréÊseÊvztahovalyÊkÊhistorii,Êar-
chitektuřeÊiÊkeÊvšemÊzajímavostemÊVyšehradu. 

KdyžÊvysvitloÊsluníčko,ÊbyliÊvšichniÊnaÊznáméÊvyhlídce.ÊPakÊužÊjenÊprohlídkaÊvy-
šehradskéhoÊ hřbitovaÊ aÊ Slavína,Ê kdeÊ jsouÊ pochoványÊ slavnéÊ osobnosti. CestouÊ
zpátkyÊjsmeÊprošliÊpoÊnábřežíÊkÊNárodnímuÊdivadluÊaÊodtudÊzpátkyÊkeÊškole.  

DenÊtřídyÊaÊtřídníhoÊučiteleÊsiÊvšichniÊužili. 

První  školní den v 1. 
třídě  

VÊ pondělíÊ 5.Ê 9.Ê 2022Ê
jsmeÊ přivítaliÊ novéÊ žákyÊ
prvníchÊ tříd.Ê PřejemeÊ

všemÊ našimÊ novýmÊ žákůmÊ hodněÊ úspěchů,Ê
radostiÊaÊnalezeníÊnovýchÊpřátel! 

Beseda s Petrem Stančíkem 

VeÊčtvrtekÊ22.záříÊseÊdětiÊzÊ
2.AÊaÊ2.CÊ seznámilyÊ sÊpa-
nemÊspisovatelemÊPetremÊ
Stančíkem,Ê kterýÊ napsalÊ
dětskéÊ knížkyÊ oÊ JezevciÊ
Chrujdovi.Ê PříběhyÊ bylyÊ iÊ
zfilmoványÊ aÊ nedávnoÊ jeÊ

odvysílali naÊDéčkuÊ(ČT)ÊjakoÊvečerníček.ÊBesedaÊ
bylaÊvelmiÊzajímaváÊaÊpoučná.ÊDozvěděliÊjsmeÊse,Ê
žeÊ zaÊ vydánímÊ knihyÊ stojíÊ práceÊ několikaÊ lidí.Ê AÊ
takéÊto,ÊžeÊabysteÊseÊmohliÊstátÊdobrýmÊspisovate-
lem,ÊmusíteÊopravduÊhodněÊčíst.  

TypografickáÊúprava:ÊKroužekÊpsaníÊvšemiÊdesetiÊaÊúpravyÊtextu 

Chuchelský háj  a  ZOO koutek s 2. A   

VeÊ středuÊ 21.Ê 9.Ê jsmeÊ podnikliÊ výpravuÊ doÊ MaléÊ Chuchle,Ê
kamÊ jsmeÊ dojeliÊ autobusemÊ zeÊ SmíchovskéhoÊ nádraží.Ê ZeÊ
zastávkyÊ jsmeÊpokračovaliÊ poÊ žlutéÊ turistickéÊ značceÊ kolemÊ
MariánskéhoÊpramene.ÊCestouÊjsmeÊsiÊprohlíželiÊpanelyÊna-
učnéÊstezkyÊaÊužívaliÊsiÊtichouÊkrásuÊsmíšenéhoÊlesa.Ê  

NašímÊhlavnímÊcílemÊbylaÊZOOÊlesníchÊzvířatÊdoplněnáÊřa-
douÊdřevěnýchÊedukativníchÊprvků.ÊZeÊsavcůÊseÊdětemÊnejví-

ceÊlíbilÊspícíÊrysÊostrovid.ÊZajímavýÊbylÊtakéÊlišák,Êfretka,Êjeleni,Êdaňci,Êmufloni,ÊdivokéÊprase,Êbažanti,ÊsovyÊiÊ
hlučníÊ krkavci.ÊUÊ stolečkůÊ vyplniliÊ žáciÊ veÊ skupinkáchÊpracovníÊ listy,ÊněkteříÊ siÊ zakoupiliÊ tepléÊ občerstve-
ní.  NaÊnedalekéÊlouceÊsiÊzaskotačiliÊnaÊhřišti.ÊChladnějšíÊpodzimníÊvzduchÊobčasÊzpozaÊmrakůÊprohřáloÊslu-
níčko.    

OdÊbarokníhoÊkostelíkaÊ sv.ÊJanaÊKřtiteleÊ jsmeÊsiÊ z výškyÊprohlédliÊVltavuÊaÊ strměÊklesajícíÊ terénníÊ cestouÊ
sestoupiliÊdoÊVelkéÊChuchle.ÊIÊcestaÊdvoupatrovýmÊvlakemÊv kupéÊprvníÊtřídyÊnaÊHlavníÊnádražíÊbylaÊpříjem-
nýmÊzážitkem.  

DětiÊzÊ2.A,ÊHelenaÊPoborskáÊaÊLenkaÊBovo  
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Den třídního učitele v první 1.A 

VÊpátekÊ23.Ê9.Ê2022ÊvyrazilaÊtřídaÊ1.ÊAÊdoÊBotanickéÊzahradyÊvÊTroji.ÊVeÊskle-
níkuÊ FataÊMorganaÊbylÊ proÊ násÊ připravenýÊ programÊCestaÊ kolemÊ světaÊ zaÊ
225Êmetrů.ÊPrůvodciÊpředstaviliÊdětemÊnašiÊZemiÊaÊjednotlivéÊsvětadílyÊpo-
mocíÊmodeluÊzeměkoule.ÊKeÊsvětadílůmÊdětiÊpřiřazovalyÊ typickouÊrostlinu,Ê
živočichaÊaÊčlověka.ÊVeÊskleníkuÊjsmeÊsiÊdanéÊrostlinyÊprohlédliÊaÊdozvěděliÊ
se,ÊjakÊjeÊčlověkÊvyužívá.ÊVšechnyÊúkolyÊseÊnámÊpodařiloÊvyřešitÊaÊveÊsklení-
kuÊjsmeÊsiÊpobytÊvelmiÊužili.ÊZaÊtříduÊ1.ÊAÊtřídníÊučitelkaÊO.ÊVejvodováÊaÊpaníÊ
vychovatelkaÊG. ÊBarkai.  

  

TypografickáÊúprava:ÊKroužekÊpsaníÊvšemiÊdesetiÊaÊúpravyÊtextu 

7. C v Národním muzeu 

DneÊ23.Ê09.ÊseÊtřídaÊ7.ÊCÊvydalaÊdoÊNárodníhoÊmuzea.ÊCílemÊvzdělá-
vacíÊexkurzeÊbylaÊnávštěvaÊvýstavyÊaÊzáchranářskéhoÊseminářeÊZe-
Mě.Ê ŽáciÊ seÊ dozvěděli,Ê jakÊ omezitÊ plýtváníÊ potravinamiÊ aÊ jakÊmuÊ
předcházet,ÊjakÊpotravinyÊsprávněÊskladovat,ÊjakÊjeÊmožnéÊvyužívatÊ
přebytkyÊpotravinÊ aÊ dalšíÊ praktickéÊ informaceÊ týkajícíÊ seÊ udržitel-
nosti.Ê NabytéÊ informaceÊ siÊ mohliÊ následněÊ praktickyÊ ověřitÊ aÊ vy-
zkoušetÊ naÊ interaktivníÊ výstavě,Ê kteráÊ pojednávalaÊ oÊ udržitelnémÊ

způsobuÊživota.ÊŽáciÊseÊtakÊhravýmÊzpůsobemÊseznámiliÊsÊudržitelností,Êup-cyklací,ÊsÊnakládánímÊsÊ
vodouÊaÊekologickýmiÊmožnostmiÊvyužíváníÊvěcí.ÊCelýmÊprogramemÊtříduÊprovázelaÊlektorkaÊVe-
ronikaÊMejkalováÊ zÊ organizaceÊ ZachraňÊ jídlo,Ê kteráÊ svýmÊpřístupemÊ kÊ problematiceÊ žákyÊ nejenÊ
nadchla,ÊaleÊpodnítilaÊjeÊiÊkÊpřínosnéÊdebatě. 

Den třídního učitele 23.9.2022  

TřídaÊ VII.Ê AÊ seÊ naÊ DenÊ třídníhoÊ učiteleÊ vypravilaÊ doÊ LegoÊmuzea.Ê 3Ê
podlažíÊsamýchÊkostičekÊveÊvitrínáchÊiÊpoÊzemiÊnámÊbylaÊplněÊkÊdispozi-
ciÊpoÊvíceÊnežÊ2Êhodiny.ÊNejdřívÊjsmeÊpracovaliÊvÊtýmech,ÊkdyÊjsmeÊtvo-
řiliÊnaÊ témaÊ"TajemstvíÊméhoÊpokoje".ÊTýmyÊbylyÊčtyřiÊaÊ zaÊ25ÊminutÊ
jsmeÊsestaviliÊ4ÊsoutěžníÊvýrobkyÊ-ÊTužku/SvíčkuÊdleÊvašíÊfantazie,ÊSle-
dovač,ÊSamopal,ÊAutíčkoÊsÊpalandou,ÊkteréÊjsmeÊprezentovali.ÊVítěznýÊvýrobekÊproÊtříduÊzakoupilaÊ
třídníÊučitelka.ÊCoÊtoÊbylo?ÊToÊjeÊtajemství!ÊPakÊněkteříÊzÊnásÊstavěliÊažÊdoÊumdleníÊ-ÊtřebaÊvěžÊodÊ
zeměÊkeÊstropu,ÊněkteříÊluštiliÊkvízy,ÊněkteříÊprošliÊexpoziceÊněkolikrát.ÊVideoÊoÊhistoriiÊlega,ÊceléÊ
patroÊStarÊwarsÊlega,ÊněkolikÊvitrínÊjenÊlegoÊpanáčkůÊ-ÊmocÊprimaÊmuzeum!Ê 

6.B Adaptační kurz 

VÊrámciÊadaptačníhoÊkurzuÊtřídaÊstrávilaÊprvníÊdenÊsÊmetodičkouÊ
prevenceÊaÊdruhýÊdenÊseÊškolnímÊpsychologem.ÊCílemÊbylo,ÊabyÊ
seÊžáciÊlépeÊpoznali,ÊpřipomněliÊsiÊpravidlaÊfungováníÊvÊkolektivuÊ
třídyÊaÊtakéÊsiÊspolečněÊužiliÊiÊnějakouÊzábavu. 


